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الوفاق بین الحضارة الماسونیة والدولة السبئیة الرافضیةاسرار   
 
نجم الباز.د: بقلم  

 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 
 

 .لوفاق بین الحضارة الیھودیة الماسونیة والدولة السبئیة الرافضیةأسرار ا
 

إن الحمد   نحمده ونستعینھ ، ونعوذ با  من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، والصالة والسالم 
ّأمھات المؤمنین وخلفائھ الراشدین وأصحابھ الغر  على المبعوث رحمة للعالمین وعلى أزواجھ

 : بعد  ، أمااألتقیاء الطاھرین
وأنزل كتابھ المبین  ( صلى هللا علیھ وسلم(فمن نعم هللا التي ال تحصى، أن بعث إلینا رسولھ 
 . البشریة منذ میالدھا إلى اآلن ھدایة للبشریة ، فكان اإلسالم ، أعظم خیرُ رزقتھ

 
لح األولون و َبھ ص ومتى ما استمسك المسلمون بھذا الدین ، كان لھم الفالح في الدنیا واآلخرة ،

 بھ سیصلح اآلخرون ، ھذه الحقیقة التي نطق بھا القرآن،
استخلف الذین من  وعد هللا الذین آمنوا منكم ، وعملوا الصالحات لیستخلفنھم في األرض كما)

بعدھم خوفھم أمنا ، یعبدونني ال  َقبلھم ولیمكنن لھم دینھم الذي ارتضى لھم ولیبدلنھم من
 ٥٥/ ة اآلی) یشركون بي شیئا 

 
 :ّوكما بین لھم أسباب التمكین، بین لھم أعداء الملة والدین

 ٨٢/ اآلیة ) ّلتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا، الیھود والذین أشركوا  )
 .ونقول صدقت رب العالمین

 
أعظم الناس  فھؤالء الطائفتان على اإلطالق)ّیقول العالمة عبدالرحمن السعدي في تفسیره 

ًوذلك لشدة بغضھم لھم بغیا  سالم والمسلمین، وأكثرھم سعیا في إیصال الضرر إلیھم،معاداة لإل
أحداث القرن العشرین عندما أدارتھا عقول  وھذا الذي وقع فعال في) ًوحسدا وعنادا وكفرا

  .الیھود الشیاطین
 

مة الیھودیة واأل لذا من المشركین الیوم الذین سالت دماء المسلمین بسببھم، تقف الحضارة
  .الشیعیة الرافضیة في مقدمة األمم المشركة با  تعالى

 
لإلسالم واضح  كفر الحضارة الغربیة الیھودیة واضح ال لبس فیھ والعداء التاریخي والمعاصر
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عن أمة المجوس والتي تدعى  كذلك ویتجلى في كافة مظاھر سلوكھا تجاه المسلمین ، ولكن ماذا
  أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم ؟ قوم بالسوء فيزورا انتمائھا لإلسالم ، فلماذا ت

 
الكوافر من  الحقیقة التي ینبغي إدراكھا أنھ ال فرق بین عداء المجوس الروافض ، وحقد

 : اإلجرام الصلیبین والیھود وھذه جملة األسباب التي قادت اللقاء بین أمم
 : اتخاذ األرباب من دون هللا رب العالمین سبحانھ وتعالى: أوال 

 
 

هللا علیھ  إن الدارس لسلوك الشیعة المجوس والیھود على ضوء كتاب هللا وأحادیث نبیھ صلى
والسلوكیة واألخالقیة على  وسلم ، سیجد أن كال األمتین ، قد أقامت أسس حیاتھا االجتماعیة

الماسونیة ، قد اتخذت من الھوى اإلنساني  فالحضارة الیھودیة. الشرك با  رب العالمین 
 .هللا ، ھادیا في بناء حضارتھا المادیة النفعیة صر والضال دائما عند بعده عنالقا
 

الفردیة ، القائد  فالغرب الماسوني قد ھوى بالُحكم اإللھي في القیم واألخالق ، وأقام المصلحة
معنویة تقود لتحقیق المصلحة الفردیة ولو  الفذ لحیاة اإلنسان الغربي ، بلھ ، أي وسیلة مادیة أو

المصلحة المجتمعیة ، فھي وسیلة صحیحة طالما أنھ قد  كانت خاطئة ولو كانت على حساب
فال ،  لإلنسان وطالما أن الوسیلة تحقق لذة مادیة وتجنبھ ألما مادیا أو نفسیا ، تحقق النفع المادي

 –جون ستوارت مل   كما بین ذلك فیلسوف الحضارة الغربیة–سلطة أخالقیة تحكم سلوك الفرد 
‘ التي ینشدھا ، وھنا تصبح األخالق   إذا ما تحققت المصلحة الفردیة-نما العمل أخالقیا عنده وإ

تحكمھا تحقق النتائج ، وھنالك كذلك ، تسقط أي  بحسب ھذا الفكر الوثني ، نسبیة ، متغیرة
ب ألنھ ال فائدة مادیة منھا ، طالما أن تحقیق اللذة المادیة وتجن اعتبارات وتوجھات روحیة ،

 . المادي ھما معاییر توجیھ السلوك عند إنسان الحضارة الغربیة األلم
 

سواء أكان   في عبادة المادیة ،-  الیھود –ولذلك ال نستغرب سقوط الغرب الذي قاد نھضتھ 
منھج الحیاة ومظاھرھا  المال أو شھوات الجسد من الطعام أو المسكرات أو الجنس وإقامة

یقول مفكر . الشھوات الحیوانیة عند اإلنسان   االجتماعیة لتلبیة سعیراالقتصادیة أو السیاسیة أو
 : الحضارة نیتشة

 
وبمالھ ، إال إذا  إن أكثر العصور مثابرة ، أي عصرنا الحاضر ال یعرف ماذا یفعل بمجھوده "

 " كان تحصیل مزیدا من المال والقیام بمزید من الجھد
 

المطلق با  رب  لماسونیة العبودیة المطلقة والشرك ا–لقد تحقق في سلوك الحضارة الیھودیة 
، والشرك المطلق ، بتعبید الناس  فقد تحققت العبودیة المطلقة لشھوات النفس والجسد. العالمین

واألخالقیة لكسب المال كغایة الحیاة وبأي وسیلة كانت ،  ومناھج الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة
 : وسلمهللا علیھ  وصدق رسول هللا صلى

أن أعطي  تعس عبد الدینار ، تعس عبد الدرھم ، تعس عبد الخمیصة ، تعس عبد الخمیلة ، )
ھي الكساء والمظھر : الخمیصة ( رضي وإن لم یعط سخط ، تعس وانتكس وإذا شیك فال أنتقش

 والخمیلة ھي الفراش الوثیر ،
 

: تعس ، أي  " تعس وانتكس: " ّیقول الشیخ العالمة ابن عثیمین رحمھ هللا شارحا ھذا الحدیث
ًفكلما أراد شیئا انقلبت  انتكست علیھ األمور بحیث ال تتیسر لھ ،: خاب وھلك وانتكس ، أي 

إذا أصابتھ شوكة ، فال : أي " . وإذا شیك فال أنتقش : علیھ األمور خالف ما یرید ، ولھذا قال
  . یؤذیھ عن نفسھ یستطیع أن یزیل ما



 
وحطام الدنیا  ھا الموحد   ، كیف انقلبت حیاة العابد لشھوات النفسفانظر عزیز قلبي أی

  . والمشرك با  إلى ھم ونكد وضنك لیس لھ حدود
 

التشریعات  ُالماسونیة ، تسُن كل–ومن أجل عبادة المال ، لدى أرباب الحضارة الیھودیة 
عي واألخالقي في كافة االجتما الوضعیة الشركیة والقوانین المؤدیة إلى مزید من خراب النظام

 .أرجاء األرض
 

حملھم على أن سفكوا  و اتقوا الشح فإن الشح أھلك من كان قبلكم: (یقول علیھ الصالة والسالم 
على المال وجمعھ من أي طریق  حقیقة الشح ھي شره النفس"و ) دمائھم واستحلوا محارمھم 

  . الغیر ھو الطمع في مال: حالال كان أم حراما، و الشح 
 

جمعھ من أي  وما ظاھرة الحروب العالمیة المدمرة إال والباعث علیھا حب المال وحب كنزه و
كالزنا ( المجتمعات واعتبارھا  ّوسیلة كانت ، وال انتشار موجات الفساد األخالقي وتجذرھا في

ة مظھرا اجتماعیا طبیعیا منبعثا من فطر) واللواط والقمار وبیع الخمور والمخدرات ودور البغاء
  . المال اإلنسان إال ابتغاء كسب

 
والغایة الكبرى للتقدم  وإذا كانت الحضارة الغربیة قد جعلت المال والشھوات محور بناء الحیاة

تماثلت مع حضارة الیھود والماسون ،  المادي واآللي ، فإن الدولة الرافضیة الصفویة ، قد
وتھا ووسیلة في إضاللھا شعبھا و مرتكزا ومنطلقا في بناء ق باتخاذھا الشرك با  أساسا لحیاتھا

 المعنویة والعسكریة لقتال أمم أھل السنة والجماعة ،العدو السرمدي للروافض لشحن طاقاتھا
 .الحاقدین

 
األولى والجاھلیات  ما أوجھ الشرك عند أعداء هللا وخونة الملة والدین ؟ من الغریب أن الوثنیات

، سبحان ربي عن شركھم وآلھتھم ، أما  ن دون هللا رب العالمینالقدیمة لم تتخذ إال إلھا واحدا م
أكثر من إلھ في عبادتھا وجمعت مظھر الشرك والوثنیة  الوثنیة الجاھلیة الشیعیة ، فقد اتخذت

التشریع  هللا من األصنام ، والوثنیة الجاھلیة الحدیثة المستندة في شركھا الى القدیمة كعبادة غیر
 . علیھا ب العالمین ، وھذا وربي ، من عالمات غضب هللابغیر ما أنزل هللا ر

 
وزوجتھ فاطمة رضي  فمن مماثلتھم للوثنیات الجاھلیة األولى ، االعتقاد في علي رضي هللا عنھ

كالنفع والضر وجلب الرزق وتسییر  ّهللا عنھا والحسن والحسین ، أن لھم خصائص األلوھیة
یقول وارث السبئیة . والضالالت الشركیة  البدعالكون وإحیاء الموتى وما إلى ذلك من 

 : والفرعونیة الخمیني الضال
 
قد ورد : وقولھ  وأن من ضرورات مذھبنا أن ألئمتنا مقاما ال یبلغھ ملك مقرب وال نبي مرسل )

 ( وال نبي مرسل إن لنا مع هللا حاالت ال یسعھا ملك مقرب: عن األئمة قولھم 
 
وما ρ ، ولمحمدρ  عن أبي عبد هللا: ١/١٩٦وفي الكافي كذلك )υ ليما جاء بھ ع: قال υآخذ بھ 

، المتعقب علیھ ـ أي على علي ـ   نھى عنھ أنتھي عنھ، جرى لھ من الفضل مثل ما جرى لمحمد
أحكامھ كالمتعقب على هللا وعلى رسولھ، والراد   الفضل على جمیع من خلق هللا في شيء من

حد الشرك با ، كان أمیر υ هللا الذي ال یؤتى إال منھ،باب  علیھ في صغیرة أو كبیرة على
جعلھم  ًوسبیلھ الذي من سلك بغیره ھلك، وكذلك یجري ألئمة الھدى واحدا بعد واحد،  المؤمنین

ومن تحت الثرى، وكان  هللا أركان األرض أن تمید بأھلھا، وحجتھ البالغة على من فوق األرض



قسیم هللا بین الجنة والنار، وأنا الفاروق  أنا: ًرا ما یقولأمیر المؤمنین صلوات هللا علیھ كثی
ـ ولقد أقرت لي جمیع المالئكة والروح، والرسل ! عصا موسى األكبر، وأنا صاحب العصا ـ أي

 ٍلمحمد ُولقد أعطیت.. ّ، ولقد ُحملت علي مثل حمولتھ؛ وھي حمولة الرب  بمثل ما أقروا بھ
الخطاب، فلم یفتني ما  علمت المنایا والبالیا، واألنساب وفصل: ًخصاال ما سبقني إلیھا أحد قبلي 

وأؤدي عنھ، كل ذلك من هللا مكنني فیھ  سبقني، ولم یعزب عني ما غاب عني، أبشر بإذن هللا
 (. ھـ- بعلمھ ا

 
 من - براء  وھو من ذلك–فانظر أخي الموحد رحمك هللا إلى ما ینسبونھ لعلي رضي هللا عنھ 

ألحد إال   رب العالمین ،  عرفتھ بعلم المنایا والبالیا ، وھذه الخصائص لیستعلمھ للغیب ، وم
الشرعیات جعلتھم ُعمي البصیرة ال یفرقون بین  ولكن جرأة الشیعة الروافض على كل المنھیات

حتى بلغت الوقاحة والجرأة على هللا رب العالمین أعظم مبلغ،  حق وباطل أو بین حالل وحرام
 من القدرة والقوة والعلم ، إلى علي بن أبي طالب وذریتھ ،، فأعطوا ما  

 
أتباعھم الذي  ثم انظر إلى اإلیحاء الذي یتركونھ بھذه الكفریات سواء في نفوس أحبارھم أو

النفع والضر ومعرفة زمن  إذا كان آل البیت عندھم علم الغیب وبیدھم: استغفلوھم وخدعوھم 
بالسؤال واالستغاثة وطلب حاجات الدنیا ) أتباعھم أي( الیھم موت العباد ، فلماذا ال یتوجھون

ّفعال من الزنادقة الروافض طالما أن آل البیت بھذه المكانة التي لم  واآلخرة ؟ ھذا الذي وقع
  " الخمیني" نبي مرسل وال ملك مقرب مثل ما قال الكافر الھالك  یبلغھا

 
 –والعربي، استحداثھم  لیة في العالم الغربيومن شركھم المماثل لشرك الدولة العلمانیة الجاھ

هللا وعقیدة التوحید جملة وتفصیال واعتبار   للتشریعات الشركیة المنافیة لدین–علیھم لعنة هللا 
 :  ومن تلك التشریعات الشركیة–منھ براء   واإلسالم–ذلك من أصل اإلسالم 

العبادات العظیمة   الزیارات منوجعل ھذه) كما زعموا( زیارة مراقد األئمة من آل البیت  •
 : الشیعة جاء في أحد كتب أئمة. التي یثاب فاعلھا بأعظم الجزاء 

 ( لكل خطوة یخطوھا الزائر في سبیل زیارة الحسین لھ قصر في الجنة)
 
 ( إن من بكى على الحسین أو تباكى غفر هللا لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر )
 

عندما یتھافت  عالمین إلى أثر ھذه البدع الشركیة على أخالقھم ،فانظر أخي الموحد لربك رب ال
عام وما یجري بجانب ھذه  الروافض لزیارة قبر الحسین في كربالء في العاشر من محرم كل

واللطم وھو ما نھى عنھ الشارع الحكیم ، فضال  البدعة العظیمة من بدع مثلھا كالنیاحة والبكاء
ُعن أن ھذه الزیارات تعدُ◌ ود األحقاد والكراھیة ضد أھل السنة والجماعة ومحفزھم لعمل وق ُ

 . لالنتقام منھم كل وسیلة ممكنة
 

السالسل على  ونبع من فساد اعتقادھم في الحسین رضي هللا ، فساد آخر أبشع ، أال وھو ضرب
حدادا على اإلمام الحسین  األكتاف وشج الرؤوس بالسیوف والقامات في یوم العاشر من محرم

 . ي هللا عنھرض
 
من الوظیفة أو  ومن تشریعاتھم الباطلة، إعطاء عوام الشیعة الخمس من أموالھم التي كسبوھا •

 .التجارة لعلمائھم
 
المتعة، الرجل   لزواج المتعة المحرم في اإلسالم، وفي زواج–علیھم غضب من هللا –إباحتھم  •

. من الزوجات وبال شرط  ال تحصىفي حل من نفقة الزوجة، كما یجوز لھ الجمع بین أعداد



ما یراه الرجل وتقبل بھ المرأة كما أن  أیضا، مدة الزواج قد تكون لدقائق أو یوم أو شھر وحسب
انظر رحمك هللا إلى ھذا التشریع الشیطاني كیف : أقول  . موافقة األب لیست شرطا في الزواج

 وكان زواج المتعة بوابة الشر ونبیھ المصطفى صلى هللا علیھ وسلم ، خالفوا بھ شرع هللا
 .لخراب النظام االجتماعي ألنھ لیس إال تقنینا للزنا الذي حرمتھ السماء الكبرى

 
وصرف  ولذا كل من ضاد التشریع السماوي بتشریع وضعي بشري وثني ضاده هللا في حیاتھ

ر ظاھرة دافعا لظھو إن تشریع إباحة زواج المتعة كان. عنھ سبل التوفیق وبركات التوحید
) الشراع ( إذ ذكرت مجلة . اللقطاء  اجتماعیة خطیرة في المجتمع اإلیراني ، تلكم ھي أبناء

رئیس تشخیص ( أن رفسنجاني : الصفحة الرابعة  ( الرابعة(السنة  ) ٦٨٤( الشیعیة العدد 
أشار إلى أن ربع ملیون لقیط في ) رموز النفاق والكفر  مصلحة النظام اإلیراني ورمز من

 ّكیف ال یتشكل ھذا الواقع االجتماعي واألخالقي المریر وھم یغذون. المتعة  یران بسبب زواجإ
مصادر  أھم( جاء في نصوص الكافي . أخالق الناس بأباطیل اخترعتھا عقولھم الشیطانیة 

 :(التشریع الشیعیة
 

متع ثم ت ما من رجل: عن أبي عبدهللا قال(!!!) عن محمد بن علي الھمداني عن رجل سماه
إلى یوم القیامة ویلعنون  ًأغتسل إال خلق هللا من كل قطره تقطر منھ سبعین ملكا یستغفرون لھ

  (١٤/٤٤٤الوسائل.(متجنبھا إلى أن تقوم الساعة 
  

 السبب الثاني
 

 .سنة الیھود والشیعة المجوس: سفك الدماء البریئة واإلفساد في األرض
 

ذلك سفك دماء  ثرائھا واستقرارھا ، كان مادتھا في كلقیام الحضارة الیھودیة الماسونیة ، و
ّالمُستعمر عبدا یشید حضارة  األبریاء ونھب ثرواتھم واحتالل دیارھم واتخاذھم إنسان العالم َ َ

 .الروحي والعقلي والبدني اآللة بعرقھ وینسف من أجل قیامھا استقراره
 

حیلة واتخاذ كل   الحمر و اللجوء لكلأینسى التاریخ ما فعلھ المستعمرون األوروبیون بالھنود
 ثقافة ٤٠٠قتیل ینتمون الى   ملیون١١٢طریقة لسفك دمائھم البریئة حتى بلغ عدد من قتلوا 

َعندما رحل ما یزید عن عشرة مالیین أفریقي  "الرجل األبیض"وأمة ؟ أینسى التاریخ بشاعة  ّ
ظم المذابح المعاصرة ، كانت في أینسى التاریخ كذلك أن أع وقودا لنھضة أمریكا الصناعیة ؟

 بین أمم الحضارة الغربیة تنافسا وتكالبا على ثروات بعضھم مما دعا أعظم الحروب التي وقعت
قرن القتل ” َ، أن ُیسمي القرن العشرین ،" الفوضى"  في كتابھ -مفكري الحضارة بریجنسكي

ّمعاصرة ، قد أشعلھا وغذاھا ال أینسى الوعي اإلنساني المعاصر أن أفتك الحروب" . الملیوني 
 عبادة المال وقتل األبریاء ؟ الغرب تعظیما لفكره القاروني ، القائم على

 
المعبود من دون  ما كان القتل سنة القرن العشرین ، لو كان هللا ربي العظیم ورب كل شي ھو

إلنسان السموات ، ینشئ ا العالمین ، ولكن حال انصراف اإلنسان عن عقیدة توحید هللا رب
من : الطاغوت الذي یقود حركة الحیاة   وتصبح-ضالالت ال حد لھا عن الحیاة ـ تصبح معبوده

 . یموت أجلھ یحیا ومن أجلھا یقاتل ومن أجلھا
 ٧٦النساء / اآلیة  ( الذین آمنوا یقاتلون في سبیل هللا والذین كفروا یقاتلون في سبیل الطاغوت )
 

المعاصرین وال كفر قوم  یدة التوحید ال یفرق بین كفر الیھودالتصور اإلسالمي المنبثق من عق



شعاراتھ و رایاتھ ، ولكن ال تتغیر أبدا أفعالھ  صالح و أو كفر قوم عاد ، فالكفر ھو الكفر ، تتغیر
 .و مسالكھ

 
وبین ما كان  أي فرق بین فساد الحضارة الیھودیة المعاصرة ونھبھا لثروات البؤساء والضعفاء

كانوا یطففون الكیل ویبخسوا   لوط أو بطش قوم عاد أو لصوصیة قوم شعیب ، عندمایفعلھ قوم
في كتابھ العزیز ؟ ال فرق إطالقا ، ألنھم قد  الناس أشیائھم كما حكى عنھم هللا سبحانھ وتعالى

 .منھ إجرامھم ، ذلكم ھو الشرك با  توحدوا في األصل الذي انبعث
 

الصالة والسالم  م عاد عندما نصحھم نبي هللا الكریم ھود علیھیقول هللا سبحانھ وتعالى عن قو
 : قائال لھم

) ّبطشتم جبارین  أتبنون بكل ریع آیة تعبثون ، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم )
 ١٣٠-١٢٨الشعراء 

بین مكر وإفساد  ھذا ھو حال األمة المشركة با  تعالى ، إذ تقضي حیاتھا بین لھو وعبث أو
 . إجرام بحق من أضعف منھا حیلة وقوةو

 .المستقیم وھذا الوضع ال یني مستمر في حیاة اإلنسانیة كلما انحرفت عن صراط هللا
 

بعثة المصطفى  والشیعة الروافض یقدمون نموذجا آخر ، ال یفترق عن الجاھلیة العربیة عند
ھو الخالق وعلى الرغم من  فھم كانوا یعرفون أن هللا سبحانھ وتعالى. صلى هللا علیھ وسلم 

 .ذلك، یشركون بھ ما لم ینزل بھ سلطانا
 

حب هللا  ّوالروافض مثل حال المشركین العرب عند بزوغ فجر البعثة النبویة ، فھم یدعون
أفعالھا ، في القدیم أو  ورسولھ وآل بیتھ وھم ویشركون بھ ، حتى تشابھوا مع كل أمم الوثن في

 .رة الیھود والماسونالحدیث وعلى رأس ذلك ، حضا
 

هللا عنھ ممن  ّمن شركھم الذي تجذر في قلوبھم ودفعھم لإلجرام ، إدعائھم الثأر للحسین رضي
والثأر ھنا طبعا من أھل  "یا لثارات الحسین" قتلوه ، حتى رفعوا شعارھم اإلرھابي النجس 

 عنھ ، وھذا كذب و قتلوا الحسین رضي هللا  ھم من-كما یزعم الروافض–السنة والجماعة الذین 
 . زور على التاریخ

 
" الخرافیة المسمى  ومن شركھم با  والذي نبع منھ تعطشھم للقتل واإلجرام ، تعلقھم بالشخصیة

اإلسالم وأثبتوا على أنفسھم أنھم طائفة  والذي نسجوا حولھ من األساطیر ما نسفوا بھ" المھدي 
الجحیم إذا ماتوا على ذلك ولم یتوبوا إلى هللا في عذاب  مارقة من اإلسالم المستحقة للخلود

 .سبحانھ وتعالى عن شركھم .ّالواحد الدیان
لن یكون   كما تنسج مخیلتھم المریضة وأوھامھم األسطوریة ،–المھدي المنتظر عند خروجھ 

وھذه بعضا من أفعال . العرب  ّإال مجرما ، ھمھ األول القتل وسفك الدماء البریئة وھم طبعا من
 : دي الشیعة المنتظرمھ
 
( الروافض  ّویذكر أحد كتاب.  من المحرم یقتل خطیب الحرام اغتیاال٩وفي یوم الجمعة  •

خطیب المسلمین من أھل  أي( یقتل خطیبھم ) أي المھدي ( كامل سلیمان في كتابھ الخالص إنھ 
 ( في التاسع من المحرم ویتخفي في الحرم) السنة 

 
عند أھل  في تصفیة خصومھ كما یزعمون ، والخصوم كما"  الروافضمھدي"ثم بعد ذلك یبدأ 

یرتاح لخروج المھدي  لن( یقول الرافضي كامل سلیمان . الشرك من الروافض ، ھم أھل السنة 



ولي الدم ، والثأر آلبائھ وأجداده  من یخاف على نفسھ من حد سیف الحق فقد نعتھ الصادق بأنھ
 (ظلمھم المظلومین وھو الذي یتولى االقتصاص ممن

 
الحرام حتى یرده  إذا قام القائم ھدم المسجد( بل یذھب ھذا المھدي المزعوم أعظم من ذلك ، إذ 

 ّكان فیھ وقطع أیدي بني شیبة وعلقھا مقام إبراھیم إلى الموضع الذي–ّإلى أساسھ ، ورد المقام 
 .ھذا ما یؤكده كتاب یوم الخالص) الكعبة  ّعلى باب الكعبة وكتب علیھا ھؤالء سراق

 
إذ أنھ وبعد  عرضا لبعض أفعال مھدي الرافضة الشیعي المجرم" بحار األنوار"وجاء في كتاب 

َُ یرد إلى قبر جده فیقول(خروجھ یتجھ إلى المدینة المنورة  یا معشر الخالئق ، ھذا قبر جدي  : ِ
ومن معھ في القبر ؟ فیقولون صاحباه : فیقول  . نعم یا مھدي آل محمد: ل هللا فیقولون رسو

من أبو بكر : وھو أعلم بھما والخالئق كلھم جمیعا یسمعون فیقول. وضجیعاه أبو بكر وعمر 
 إنھما دفنا معھ ألنھما خلیفتا رسول هللا.....بین الخلق مع جدي رسول هللا  وعمر وكیف دفنا من

طریین لم  َأخرجوھما من قبرھما ، فُیخرجان غضین: فیقول للخلق بعد ثالث .  زوجتیھوأبو
نعرفھما بالصفة : فیقولون  ھل فیكم من یعرفھما ؟: فیقول . یتغیر خلقھما ولم یشب لونھما 

ال : غیر ھذا أو یشك فیھما ؟ فیقولون  ولیس ضجیعا جدك غیرھما ، فیقول ھل فیكم أحد یقول
الخبر في الناس ویحضر المھدي ویكشف الدران عن  ما ثالثة أیام ثم ینشرفیؤخر إخراجھ

ابحثوا عنھما وانبشوھما فیبحثون بأیدیھم حتى یصلوا إلیھما فیخرجان  : القبرین ویقول للنقباء
 طریین كصورتھما فیكشف عنھما أكفانھما ویأمر برفعھما على دوحة یابسة نخرة غضین

 (ة وتورق ویطول فرعھفیصلبھما علیھما فتحیا الشجر
 

والوا وأحبوا  أن مھدي الرافضة یطلب ممن" بحار أألنوار"وكما یزعم الرافضي صاحب كتاب 
عند . من أفضالھما على اإلسالم  أبا بكر وعمر أن یعلنوا البراءة منھما فیرفضون ، لما یعلمون

 : ذلك
 
فتجعلھم  ( من أبي بكر وعمرأي ممن رفض البراءة ( یأمر المھدي ریحا سوداء فتھب علیھم  )

 ( كأعجاز نخل خاویة
هللا علیھ  ھذه بعض أفعال الملعون مھدي الرافضة في أتباع الشیخین خلیفتا رسول هللا صلى

وطاعة الطبیعة من ریاح  بعث وإحیاء للموتى: وسلم ، وھذه قدرة مھدي الرافضة الخارقة 
تعالى هللا عما یقولون ، وھو وحده . وتعالى  وأمطار لھ ، وإنھا بذلك ، تماثل قدرة هللا سبحانھ

 . ٌقادر في األرض أو في السماء القادر على كل شيء وال سواه
 

َمعھما لما ظلموا  ثم یأتى الیوم الموعود باالنتقام من أبي بكر وعمر ، وتصفیة الحساب التاریخي
نفاق والشرك من كذب أھل ال  كما–علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ باغتصاب الخالفة منھ 

ِالروافض ، ولما قام عمر بكسر ضلع فاطمة بنت رسول رضي هللا عنھا كما تفتري كتبھم على  ّ
ّكتاب الشرك با  سبحانھ وتعالى ومنظر اإلجرام العالمي  یقول. الفاروق عمر رضي هللا عنھ

 : للشیعة) عند خروج المھدي( أو القادم ) العراق وأفغانستان  كما ھو في(الراھن 
 
باالجتماع ثم یقص علیھم  ثم یأمر بإنزالھما فینزالن إلیھ فیحییھما بإذن هللا تعالى ویأمر الخالئق)

ھابیل بن آدم وجمع النار إلبراھیم  قصص فعالھما في كل كور ودور حتى یقص علیھم قتل
وقتل یحي وصلب عیسى وعذاب جرجس  وطرح یوسف في الجب وحبس یونس في الحوت

على باب أمیر المؤمنین وفاطمة والحسن   سلمان الفارسي وإشعال النارودانیال وضرب
الكبرى فاطمة بالسوط ورفس بطنھا وإسقاطھا  والحسین إلحراقھم بھا وضرب ید الصدیقة

وذبح أطفالھ وبني عمھ وأنصاره وسبي ذراري رسول هللا  محسنا وسم الحسن وقتل الحسین



ج نكح حراما وكل خبث وفاحشة وإثم وجور وغشم وكل دم سفك وكل فر وإراقة دماء آل محمد
یأمر بھما  إلى وقت قیام قائمنا كل ذلك یعدده علیھما ویلزمھما إیاه فیعترفان بھ ثم منذ عھد آدم

ویأمر نارا تخرج من  فیقتص منھما في ذلك الوقت بمظالم من حضر ثم یصلبھما على الشجرة
. بحار األنوار ) الخ.........نسفا  ا في الیماألرض فتحرقھما والشجرة ثم یأمر ریحا فتنسفھم

 ١٤-١٢ ص ٣٥جزء 
 
 

ھذه األفعال  ّویضیف ھذا المجرم الرافضي مؤلف بحار الظلمات أن المھدي المنتظر یظل یفعل
ولیلة ألف قتلة ویردان إلى ما شاء  لیقتالن في كل یوم(بالشیخین رضي هللا عنھما إذ یبین أنھما 

 (ربھما
 

رب السموات  الحظ معي أخي الموحد  .  لعنة هللا على المشركین والمجرمینونحن نقول أال
أن الروافض المشركین لم  – بذلك أمرنا والحمد   على نعمة التوحید–واألرض ال شریك لھ 

اإلجرامي المنتظر في حق الموحدین  ّیجرأھم على اختراع ھذه الشخصیات األسطوریة ودورھا
وھذا ھو مصیر من أشرك با  رب .اإللھیة علیھا    وخلع الصفاتواألبریاء إال الشرك با

النقاء واإلخالص والعفة إلى الفساد واإلجرام والكفر با  رب  العالمین فحتما أن یتحول من
 .العالمین

قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما  ) : یقول عن نفسھ-  بأبي ھو وأمي- لقد كان رسول هللا
  كما تبین ضالالتھم یملك- والروافض الحاقدین یزعمون أن مھدي الشر واإلجرام (  شاء هللا

 في -  كذبوا-كما القدرة على بعث الموتى وإحیائھم وتسخیر الكون لمشیئتھ وإرادتھ التي ینفذھا
 .عنھ من ظلموا أھل بیت الخلیفة الراشد علي بن أبي طالب رضي هللا

 
جعلنا لبشر من  وما(  یقولوا لھ المولى سبحانھ وتعالى والنبي المصطفي صلى هللا علیھ وسلم

 ٣٤/ األنبیاء ) قبلك الخلد أفإن مت أفھم الخالدون 
 ١٢٠٠یزید عن  والروافض یزعمون أن المھدي المنتظر قد أعطاه هللا العمر المدید لیعیش ما

الستین أعمار أمتھ بین  ّعام ، والنبي المصطفي قد بین كما جاء في الحدیث الشریف أن
 .والسبعین

 
بیده ملكوت كل  لیس من القدرات التى ذكرھا الروافض في المھدي ، إال   رب العالمین ، الذي

ّاعتداء بینا واضحا ، فالمھدي  شيء ، ولكن أھل الشرك واإلفساد قد اعتدوا على حدود هللا
ة دعوة من دعاه ، والضر وإحیاء الموتى وإجاب المنتظر لدیھ ذات قدرات رب العالمین كالنفع

بالدعاء والسؤال وطلب الحاجات الدینیة والدنیویة ، فویل لھم مما  فال غرابة أن یتوجھوا إلیھ
  .على هللا رب العالمین وویل لھم مما یشركون افتروا بھ

  

 : ثالثا
 

 ........ النفاق
 

الزائفة التي  تالماسونیة ھو إدعائھا لكثیر من الشعارا–من ألزم خصائص الحضارة الیھودیة 
نحو المزید من اإلفساد  ال تخدم إال علوھا واستكبارھا في األرض ودفع أمم األرض قاطبة

 . والشرك با  وتخریب آصرة العالقات اإلنسانیة
 



للشعارات  والدولة الرافضیة المشركة ال تقل عن ذلك في النفاق وتضاد األفعال اإلجرامیة
مشارق العالم اإلسالمي ومغاربھ  ّ أتباعھم وجھال أھل السنة فياإلسالمیة التي یطلقونھا لتضلیل

 ،،،،، .حالھم لجرھم إلى مواطن الوثنیة وسبل الضالل كمھ ھي
 

إعجابا وإجالال  الماسونیة ترفع من الشعارات ما ینفطر لھا قلب الجاھل–الحضارة الیھودیة 
والطغاة المتجبرین إال بقدر ما  لروعتھا وسموھا ، ولكنھا ال تجد منفذا في سیاسات الظالمین

بإسالة الدماء وھتك األعراض وسرقة الثروات  تطمئن قلوبھم أن السعي لتطبیقھا مرتبط
 .... األرض والھیمنة على األمم المستضعفة في

أكاذیب الحضارة  ھنالك ترفع الشعارات البراقة كحقوق اإلنسان والحریة والرخاء وغیرھا من
 .... ونفاقھا

 
الضعفاء أو للتغلغل  ع ھذه الشعارات في التاریخ الحدیث إال و ورائھا دعوة للحرب ضدلم ترف

 . في شؤونھم أو سرقة ثرواتھم
 .. والوثنیة األمثلة أكثر من أن تحصى ولكن أل بأس بإذاعة بعضھا لنفقھ سنن حضارات الشرك

. 
الضعیفة اقتصادیا ،  ألممفمن أجل التمكین للشركات عابرة القارات من االستیالء على ثروات ا

وتم تطبیق ھذا الشعار من خالل  " السوق الحرة طریق النمو االقتصادي" تم طرح شعارات 
أطاع أمریكا إلھ الظالمین وعصى هللا إلھ العالمین  السیاسات اآلثمة في العالم اإلسالمي الذي

 كانت النتیجة ؟ ورب الموحدبن ، فماذا
المسیطر على – المي بؤسا وفقرا وإذالال أمام الجبروت الیھوديلقد ازداد العالم العربي اإلس

دولة أطاعة أحالمھم وأمانیھم  العالم وازداد النفوذ األمریكي في العالم اإلسالمي وفي أي
َوصدقت بوعودھم التي یعدون العالم بھا َُ ِ ّ. 

 
" بوش  " صرالذي أطلقتھ إدارة فرعون الع" مشروع الشرق األوسط الكبیر "وخذ كذلك مثال 

المزعومة ، ولكن ماذا جنى  لتغییر ما ُیسمى بالعالم اإلسالمي صوب الحریة و الدیمقراطیة
حصائد أفكار جورج بوش وأركان قیادتھ  العالم اإلسالمي من ھذه الشعارات والسیاسات ؟ من

 : الیھودیة ما یلي
 

وإباحة " اإلسالمیة عقیدةال" تغییر مناھج التعلیم في العالم اإلسالمي وخصوصا في حقل  .1
فأكثر بالمؤسسات الماسونیة العالمیة للتغییر  اإلختالط وتقنینھ مما أسھم في زیادة االستعانة أكثر

مما أسھم في تخریب العملیة التعلیمة وأفئدة " الیونسكو  " في النظام التعلیمي وخصوصا
ون العالمي في مضاعفة وعقیدتھم ، وزاد ھذا الخداع من یونسكو الماس الطالب المسلمین

 .األخالقي والتعلیمي ألبناء المسلمین التدھور
 

برایة   الیھودي الماسوني المغطى-وتحت مسمى الحریة الشخصیة المتضمن في المشروع .2
ّإتیان الشھوات المحرمة   تم إباحة الكثیر من الشھوات البھیمیة في أمة كانت ترى–أمریكیة 

واالنتقام الرباني ، فإذ بمؤسسات الزنا تنتشر  نة الغضب اإللھيعظیمة من أعظم الكبائر وقری
ال سابق لھا في حیاة المسلمین ، وإذا الجھل بشرع هللا والفقر  في العالم اإلسالمي انتشارا

 أبناء وبنات المسلمین ، إلى ارتكاب موبقة الزنا والعیاذ با  ، بل ویصبح والبطالة تدفع
أو غیر " المغرب كما في تونس أو"  خالل دور الزنا المباشرة من(الزنا وتسھیلھ " تسویق"

وسیلة الحكومات الظالمة في ") العربي كالفنادق الفاخرة والجذابة كما في دول الخلیج" المباشرة 
اإلسالم وصرفھم عن طغیان ھذه الحكومات وفسادھا  العالم اإلسالمي لصرف الشباب عن

 .سلمین وثرواتھمبأموال الم وموالتھا للیھود وعبثھا



 
التقدم االجتماعي  وھذا مثال آخر ، أسوقھ للقارئ الموحد   رب العالمین ، یبین حقیقة مشاریع

اإلسالمي ، بینما في حقیقتھا غطاء  الیھودیة للعالم–المزعومة الذي تنشده الحكومات الماسونیة 
نظام االجتماعي واألخالقي واالجتماعیة الرامیة لقلب ال أمریكي یھودي ، للمشاریع السیاسیة

من  ) ٥١٩عدد( علیھ وسلم ، إذ نشرت جریدة األسبوع المصریة  ألمة محمد صلى هللا
 وكما ورد في".الجنس اآلمن "  بالیین دوالر لنشر ثقافة ٨المتحدة ما یقرب من  تخصیص األمم

 ١٨ق الفتاة تحت وح الجریدة ، فإن ھذا المشروع یدعو إلى إدخال الثقافة الجنسیة في الجامعات
اختیار المناطق المحافظة في مصر  سنة في التصرف في عذریتھا دون سلطة من والدیھا، وتم

الجنس اآلمن والصحة اإلنجابیة ، وما إلى ذلك من  لنشر ثقافة الفساد واالنحالل تحت مسمى
 سبحانھ عباد هللا ونشر اإلباحیة والمجون بینھم وجعل معصیة هللا العناوین الغامضة الستغفال

 مألوفا غیر منكر ، وتعالى
 

أصحاب النفوس  أما الروافض الحاقدین ، فنفاقھم واضح معلوم ال غموض فیھ إال عند الجھلة أو
 .. المریضة

 
صحابة  ّفھم یدعون حبھم لرسول هللا ، و في ذات الوقت تصر عقیدتھم المجوسیة على لعن

المسلمین وھم من  یزعمون سعیھم للوحدة بینرسول هللا صلى هللا صلى هللا علیھ وسلم ، و
المسلمین ومصالحھم ، وھم من  ّینحرونھا بسكین الحقد والدسائس وعون الكفار على عورات

بكل حیلة وذللوا من طریقھا كل صعوبة  وھم من أعانوھا" الموت ألمریكا " یرفعون رایة 
 .... إلسالة دماء المسلمین

 
المسلمین الموحدین في  افضي والكفر الصلیبي یدا بید في میدان حربالنفاق الر: إلتقاء اإلخوان 

 . العراق وأفغانستان ومحاربة عقیدة أھل السنة والجماعة
الماسونیة العالمیة ،  أجمع أحبار الروافض ورھبانھم أن حكومة الخمیني والتي قامت بدعم من

ر الدولة الرافضیة في إیران أنھا دستو إنما ھي المكلفة بالنیابة عن المھدي المزعوم ، إذ ینص
ّالمھدي عجل هللا فرجھ تعتبر والیة األمر وإمامة األمة  في زمن غیبة اإلمام( ھي دولة المھدي 
 (اإلسالمیة بید الفقیھ في جمھوریة إیران

فإن ھذا األمر  ّفإذا كانت حكومة الرافضي الخمیني ھي الممثلة للمھدي المنتظر عند الشیعة
الموحدین أو عونھا لمن أراد قتل  فعال الحكومة السبئیة الصفویة واتجاھھا لقتلیزودنا بسر أ

 . أتباع الموحدین
 

نظریات  كما تزعم–عند خروجھ من السرداب " مھدي الشیعة"ّلقد مر معنا أن من أول مھام 
ظلموا  قد - كما یزعمون–ألنھم  الكفر الشیعیة ، ھو االنتقام من أتباع محمد صلى هللا علیھ وسلم

باغتصابھم الخالفة من علي رضي هللا عنھ أو  آل بیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، سواء ،
عنھا وكسر ضلعھا وإسقاط جنینھا ، أو قتل الحسین ، أو بعد ذلك  ظلم فاطمة الزھراء رضي هللا

 . ومطاردة آل البیت وسجنھم أو قتلھم متابعة
 

شره وظلمھ وسفكھ  ممن ساھم في ظلم أبائھ وأجداده، وبدایةلذا ال بد أن ینتقم المھدي المنتظر 
رضي هللا عنھ وجمعنا وإیاھم  للدماء ، في أبي بكر رضي هللا عنھ والفاروق عمر بن الخطاب

أعاذنا هللا من . في كل أرض تغص بالموحدین ّفي جنات النعیم ، ثم ینتشر شره وقسوة انتقامھ
 . ضالرواف شره وحمى المسلمین من أساطیر

حكومة رافضیة  المھدي لم یخرج من سردابھ الذي اختفى فیھ لیحقق اإلنتقام ، وھنالك: اآلن 
الملعونة ، حكومة والیة الفقیھ ،  ال بد أن تقوم ھذه الحكومة: تقوم مقام المھدي وتمثلھ ، إذن 



قوم بھذا القتل وسفك الدماء ، وھي ینبغي أن ت: خروجھ  بذات الدور الذي سیقوم بھ المھدي عند
 ...... منفردا عند االستطاعة ، أو مستعینة بأعداء المسلمین ما أمكن ذلك الدور الحاقد اإلجرامي

 
طریق إال وسلكھ  وقد تحقق ذلك فعال منذ قامت حكومة والیة الفقیھ ، الخمیني الملعون ، فما من

 إلسالة دم المسلمین ،،،،
 
 

المؤسسات الدولیة ،  ادرة السالم التى أعلنتھافمن حربھ على العراق وعدم قبولھ مطلقا بمب
الحرم المكي وإسالتھ دماء المسلمین   في- لعنھ هللا–وقبول صدام حسین بھا آنذاك ، إلى إلحاده 

القرن العشرین ، إلى ما یفعلھ أحفاده اآلن كخامئني  أثناء موسم الحج في أواخر ثمانینات
عراق وأفغانستان من قتل وذبح وسفك للدماء  في ال- لعنات هللا علیھم–ورافسنجاني ونجاد 

 المھدي المزعوم في أھل السنة والجماعة وتبادل األدوار بینھا و بین دولة تجسیدا لنظریة
 .. الماسون في أي شر یحیق بالمسلمین

 

  الیھودي-ّالحل الشرعي لصد الحلف المجوسي
 

الیھودي وموجات   مع الشر المجوسيإذا تأملنا الساحة السنیة ، سنجد أمامنا عدة مناھج للتعامل
  .وسلم الكفر التي یقذفونھا تترى على أمة محمد صلى هللا علیھ

 
سنجد أنھا قد  فھنالك على سبیل المثال جماعة اإلخوان المسلمین ، ذات النكھة العلمانیة ،

أو حسن نصر هللا المجوسي  اختارت طریق الوقوف مع إیران وأصنامھا في الشام كحافظ األسد
الصھیونیة المحتلة ألرض فلسطین ، وأن   شعار الوقوف في وجھ–الحاقد ، یدفعھم في ذلك 

وأن اإلسالم بحاجة ألھلھ ، ولو كان ھؤالء األھل من  الزمن ، زمن الوحدة فالجمیع مسلمون
 .... األوثان والشھوات األفاعي الرافضیة ، عبدة

 
الرافضي في ھذه  ستان والشیشان والخنجرأما مذابح أھل السنة والجماعة في العراق وأفغان

ّوال یثیر حزنھم ویعمق أسفھم  األحداث ، فذلك مما ال یعنیھم بشيء ، بلھ مما ال یشغل بالھم
 ّصدقت جماعة اإلخوان بشعاراتھا ؟؟ ألیست إیران ضد أمریكا والصھیونیة كما...

 .... یا أمة ضحكت من جھلھا األمم
 

یتركون مجاال   وھم أحسن حاال بال شك من جماعة األخوان ، فالثم ھنالك السلفیة األثریة ،
هللا ضد الروافض فإنھم ال  للنیل من الروافض الحاقدین إال وسلكوه ، إال الجھاد في سبیل

لتوجھات والة األمر وسیاستھم على  ألن ذلك مخالف) إال من رحم هللا(ینبسون ببنة شفھ 
 .. زعموا. المستوى العالمي أو اإلقلیمي 

 ... على قتالھا ومثل ذلك یقال عن عدم جھرھم بعداء أمریكا أو الحضارة الغربیة أو التحریض
 

وتعاملھا مع  –  كما ھو حال دول الخلیج العربي العفنة–ثم ھنالك تعامل الحكومات العلمانیة 
 عند هللا -نةالدولة الرافضیة الملعو الغرب ووالئھا المطلق لھ ، ثم نعومة سیاستھا في التعامل مع

 وأمریكا أول من سیعنیھا على ھذا –البتالع دول الخلیج   وھي تعد العدة النوویة-والموحدین
  .. الھدف الشیطاني

 
وعبد الطاغوت  ثم ھنالك المنھج الجھادي السامق العظیم في التعامل مع أمم الشرك المجرمة



وقاتلوا المشركین كافة كما  ).... الىوتع القائم على قتال المشركین كافة تنفیذا ألمر هللا سبحانھ
 صدق هللا العظیم) یقاتلونكم كافة 

 
الموحدین في أنفسھم  ّوقد أثبتت األحداث أن ھذه ھو المنھج الكفیل بصد ھجوم المشركین وحفظ

لحضارة الماسون لنشر فسادھم  وأعراضھم وأموالھم وحفظ عقیدتھم من الغزو األخالقي
قواتھم من : ھي أمریكا و دولة الروافض  ى منھاج النبوة ، وھاوطریق النھضة الراشدة عل

ھزیمة ومن نكایة إلى أخرى ومن خسائر إلى ما أشد منھا  ھزیمة في العراق وأفغانستان إلى
 .العالمین والحمد   رب

 
أن الكوارث  سبحانھ وتعالى ، أجزم ،–وبغیر ھذا المنھج اإللھي الذي أمر بھ الخبیر البصیر 

وقد أخبرنا رب العزة أن  سیة واالقتصادیة والعسكریة لن تتوقف عن ھذه األمة ، كیفالسیا
عقیدة التوحید التي منھا ینبعث النور واألمن  األمن كل األمن في تحطیم العقائد الشركیة وإقامة

  .والرخاء
 

 : ّھذا ما بینھ رب العزة والجالل في محاورة إبراھیم لقومھ
 
سلطانا ، فأي  وال تخافون أنكم أشركتم با  ما لم ینزل بھ علیكموكیف أخاف ما أشركتم  )

 ٨١األنعام / اآلیة ) الفریقین أحق باألمن إن كنتم تعلمون
فلنعلم أن الشرك با   فإن أراد أحدنا أن یدرك لماذا التكالب العالمي مجوسیا رافضیا أو یھودیا ،

 ھو محور ھذا الشر المستطیر
 ( باألمن ركتم با  ما لم ینزل بھ سلطانا ، فأي الفریقین أحقوال تخافون أنكم أش )
 

والطالق والخیانات  وإن أراد أحدنا أن یدرك لماذا انتشرت موجات البطالة والفقر والجریمة
 المسلمین األسریة وعقوق الوالدین وقطیعة األرحام وسرقة أموال

 : فلیقرأ
 
 (أحق باألمن  بھ علیكم سلطانا ، فأي الفریقینوال تخافون أنكم أشركتم با  ما لم ینزل)

 : قل صدق هللا ، وصدق رسولھ الكریم
 (ّوتركتم الجھاد في سبیلي سلط هللا علیكم ذال ال ینزعھ حتى تراجعوا دینكم)


